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  دهيچک

 منهابع نيها بهه روستاها داريپا توسعه و ديتول درآمد، اشتغال، مفرط یوابستگ به توجه با ینيرزميز آ  منابع تيفيك و كمّيت مداوم شيپا

 در ینهيرزميآ  ز منهابع یفيك و كمّی یبررس هدف با حاضر قيتحق. باشدیم یضرور یامر رانيا خشکمهين و خشک مناطق در اًمخصوص

كليهه  احتسا  بابيلان آ  زيرزمينی  كمّیاز برآورد  پس. ديگرد انجام هرمزگان استانشهرستان بندرلنگه  یبخش مركز یروستاهامحدوده 

های نگين دادهتراز و تغييرات سطح آ  زيرزمينی بر اساس مياعمق، همهای هيدروژئولوژيکی همنقشه ،های ورودی و خروجی آبخوانمؤلفه

زيرزمينی منطقه مورد مطالعهه  منابع آ  كمّیپايش  با. ديگردمحاسبه  9/01 ورژن( GIS) يیايجغراف اطلاعات ستميس افزارنرم درماه حداق  

 كه 0910 -0931 یآمار یدوره طول درحلقه چاه  91آمار كيفيت آ   ازاستفاده  بامنابع  نياكيفی  و 0910 -0931 یآمار یدوره طول در

نشان داد بيلهان  جينتا. ديگرد ميترس و تهيهآ  زيرزمينی  یفيك و ترازهم عمق،هم هایمنحنی بودند، شده ثبت یامنطقه آ  شركت توسط

ميليون متر مکعب در سال و مقدار برداشت  04/9و  14/1، 34/1 بيترتلمزان، دژگان غربی و دژگان شرقی بهپدل یهاآ  زيرزمينی آبخوآن

 -11/1و  -11/1، -19/1. افهت سهالانه باشهدیمهميليون متر مکعب در سهال  14/1و  14/1، 11/1 بيترتبه زينمذكور  یهاز از آبخوآنمجا

 حهوزه یفهيك جينتها. باشهدیم آبخوان یآب لانيبمطلو   طيشرا دهندهنشانلمزان و دژگان شرقی و غربی پدل هایآنآبخوسطح آّ   یمتر

متر ميکروزيمنس بر سانتی 1114 تا 0911متر در سال ميکروزيمنس بر سانتی 1391لمزان از الکتريکی آبخوان پدلمتوسط هدايت داد نشان

ميکهروزيمنس بهر  1401متوسط هدايت الکتريکی آبخوان از  ديمشخص گرد زين. در آبخوان دشت دژگان است افتهي كاهش 0910 سالدر 

 آبخواناست. كاهش مقدار هدايت الکتريکی در  افتهي شيافزا 0911 سالمتر در نس بر سانتیميکروزيم 01404تا  0911متر در  سال سانتی

 نيها یكله جههينت. داردهای حوزه مربوطه در ايهن دوره بارندگی نوسانات با یاديز و ميمستق ارتباط دژگان حوزه در آن شيافزا و لمزانپدل

 یآبه لهانيب ینسهب تعهادل حفر باعث گرفته صورت یامنطقه یهایزيربرنامه و تاقداما و آ  منابع کپارچهي تيريمد كه است نيا قيتحق

حهوزه  یمنابع آبه از شتريب یبرداربهره تيممنوع یستيبا حوزه یبالا یشور با یآب منابع تيفيك كاهش از یريجلوگ جهت اما دهيگرد منطقه

 .باشد برقرارهمچنان 
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 قدمهم

 اصهولاَ خشکمهين و خشک مناطق در يیروستا یهاتيجمع

 و یبوچهان) انهدگرفتهه شک  ینيرزميز یهاآ  منابع مجاورت در

 در یاتيح ینقش ینيرزميز یهاآ  یآب منابع و( 0931 همکاران،

 دارنهد ههاگهاهسهکونت نيها یكشهاورز و شهر  مصارف نيتأم

 امکهان و هاچاه حفر چند هر(. 0930 همکاران، و ساردویمانيسل)

 كهاهش باعهث نخست گام در ینيرزميز آ  منابع از یبرداربهره

 جهاديا و شتريب یهایبرداربهره یول شده يیروستا جوامع در فقر

فقهر  شيباعث افزا تيمنابع در نها نياز ا استفاده در یمنف لانيب

-سهال در رو نياز ا ،(0931 ،ینادم و كامجویليجل) دهيگرد هاآن

 یداريهپا یژگهيروسهتاها بها و یتوان منهابع آ  زراعه رياخ یاه

 نينو یهااستيس اتخاذ و افتهي یتریقو ميروستاها ارتباط مستق

 و نههيبه یمصهرف یههاوهيش یاجرا ،یآب منابع از یبرداربهره در

 در یديهكل ینقشه كشهت یالگهو و یاريهآب یههاستميس اصلاح

 ،یمنؤمه و یاحي)ر دارد روستاها توسعه و یآب منابع توان یداريپا

منهابع آ  در دسههترس  یفهيمسهتمر كمّههی و ك یابيهارز .(0934

 ،ههاآناز  یو اقتصهاد نههيبه منظور اسهتفاده به يیجوامع روستا

 یکيدرولوژيهه اتيخصوصه از یكهاف و جهامع شهناخت به منجر

كهاهش فقهر و مههاجرت و  تيهشهده و در نها زيآبر یهاحوضه

دارد  یدر په راان آن منطقهه سطح درآمهد و رفهاه سهاكن شيافزا

 (.  0931و همکاران،  یبوچان؛ 0101 ،0پوریتق و ميمقیمقام)

 كهم، بهارش نيانگيهم  يهدلبههمنابع آ  زيرزمينی  رانيا در

 یههایخشکسهال هها،بهارش کنواختي ريغ یمکان و یزمان عيتوز

 ريهنظ يیههایژگهيو نيو همچنه ريهاخ انيسهال یپدریپ و ديشد

ر در الهاتاطمينهان ب حدگی كمتر و سطوب آل، ضريمناسب تيفيك

در  هويهژيک منبع قاب  اتکا به عنوانبه همواره دار،يپامين آ  أت

 كننهدگانمصهرف ژهيهو توجه موردمناطق خشک و نيمه خشک 

                                                                                           
0 - Maghami-Moghim and Taghipour 

 مطالعههات(. 0939و همکههاران،  ی)رحمتهه اسههت بههوده مختلهها

 در ینهيرزميز آ  یههاسهفره لهانيبكهه  دهدیم نشان یمتعدد

 آ  سهطح مسهتمر بطهوربهوده و  یمنفه رانيها یهاتدش غالب

بيلهان آبهی  یبررس. است مواجه كاهش با هاحوزه اكثر ینيرزميز

داد سهطح  نشهان 0913 سهال دردشت دامغهان اسهتان سهمنان 

افهت دارد  متهر 4/0منطقهه، سهالانه  نيها ینيرزميآ  ز یستابيا

ر ( د0930) یو جعفهر رافکنيشه(. نتايج تحقيق 0913 ،يیقوشه)

-دشهت یسهانتيمتر 11از افت  یحاك زيدشت بهاباد استان يزد ن

 رونهد .باشهدیمهجنوبی  یهادشت یسانتيمتر 41و  یشمال یها

و  ی)رحمت كرمانشاه دشت یمتريسانت 43 سالانه داریمعن یكاهش

و  فهریدي)سهع انيجازمور دشت یمتريسانت 91(، 0939همکاران،

مسهههار )آذره و دشهههت گر یمتريسهههانت 91(، 0931همکهههاران، 

و  ی)صهمد هيهدشهت اروم یمتريسانت 3/03( و 0939همکاران، 

 سهطح افتكه روند  است یجينتا ريسا ازجمله( 0934همکاران، 

مختلا را به اثبات رسانده اسهت.  یهادشت ینيرزميز آ  سطح

 بارش، زانيم كشت، یالگو ت،يجمع رشدازجمله  یمختلف عوام 

 تيهنها در و برداشهت زانيهم ها،یخشکسال تداوم و مدت شدت،

 دارنههد نقههش ینههيرزميزآ  منههابع كمّيههت در یتيريمههد مسههائ 

 یدهکهردی)خسرو های(. خشکسال0931و همکاران،  فریدي)سع

 و گههرنوحههه ؛0931 همکههاران، و فههریزنههد؛ 0931 همکههاران، و

-تعهداد چهاه شيافهزا ،یاراض یكاربر راتييتغ ،(0931 همکاران،

 ینهيرزميز یههاآ  منابع از هيرویاشت بو برد یبرداربهره یها

 از( 0934؛ كلاهدوزان و همکهاران، 0931و همکاران،  زادیدري)ح

 و بهوده ینيرزميز یهاآ  سطح افت یاصل و مهم یعوامل جمله

 زيهن فشهارتحهت بهه یسهنت یاريهآب یهاستميس  يتبد بالعکس

 کبختي)ن گرددیم محسو  یآب لانيب تعادل حفر عوام  ازجمله

 (.  0930 همکاران، و

است كه ضهرورت  یخصوصيات كيفی آ  يکی از پارامترهاي
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ريزی مربوط به مديريت منهابع آ  و ارزيهابی لحا  آن در برنامه

های آبخيز و ايجاد تغييهرات مهديريتی در آن كاملها سلامت حوزه

تر مورد توجه قهرار گرفتهه شهده احساس شده ولی تا به حال كم

(. 0111 ،0یارمسب و یالشورباگ؛ 0911 ان،همکار و وفاخواهاست )

های زيرزمينی مربوط به بارش بخش مهمّی از كيفيت آ  هرچند

شناسی، تشکيلات زمين آن،ام  در كيفيت وترين عبوده ولی مهم

فراوانی مواد انحلهالی در مسهير و مهدّت زمهان  ،ینمک یگنبدها

- علّهت داشهتن خاصهيّت حهباشد. آ  بههجايی روانا  میجابه

تواند حاوی يک يها چنهدين تركيهب از كنندگی و فرسايندگی می

هزاران مواد آلی و معدنی موجود در طبيعت باشهد كهه در مسهير 

تغييهر كيفهی آ   باعهثيابند و وارد جريان آ  شده و انتقال می

شده و بسته به شرايط حاكم بر آن منجر بهه كهاهش كيفهی آ  

 تههأثير. مطالعههه (0914 بههوت،یتهه ؛0914 ،یريههگردنههد )اممههی

 یچهاردلههه دشت ینيهرزميز آ  سطح و تيفيك بههر یخشکسال

 یهمبستگ انگريب زي( ن0931) همکاران و اسدزاده تهوسط قههروه

 افهتماههه بها  41و  04در بهازه بلندمهدت  یدار خشکسهالیمعن

-تيهفعال و یعهيطب عوامه  البته. است ینيرزميز یهاآ  تيفيك

و  یكشهاورز یههاتيفعال ،یكاربر راتييتغ جمله از یانسان یها

و  ی)روحهان دارنهد یاساسه تهأثير یآب منابع تيفيك در زين یصنعت

 (.  0934همکاران، 

 كننهدگانمصهرف یبهرا ینهيرزميز آ  منهابع ژهيهو تياهم

-مههين و خشهکدر منهاطق  كشور مخصوصهاً یآب منابع مختلا

 شيو پها کپارچههي تيريو لزوم مهد كشور یجنوبسواح   خشک

حاضهر بها ههدف  پهژوهش شهد باعهث ،منابع نيا یفيی و ككمّ

و عوامه   ینهيرزميمنهابع آ  ز یفهيك و كمّهی یابيو ارز یبررس

 .دبر آن در حوضه دژگان استان هرمزگان انجام پذير گذارتأثير
 

 هامواد و روش

 01ْ   11'دژگان در مختصات  حوضه ،محدوده مورد مطالعه

                                                                                           
0-  Elshorbagy and Ormsbee 

در ارتفهاع  یشرق 11ْ   09 'تا   14ْ   11' یشمال 01ْ   01 'تا 

های كه  و در جنو  حوزه آبريز رودخانه اياز سطح در یمتر 41

شهرستان بندر لنگه در اسهتان هرمزگهان قهرار دارد.  ازو مهران 

 سالانه ريتبخ و بارش متوسط و بوده گرم فراخشک محدوده مياقل

دمهای متوسهط سهالانه در  است، متريليم 9131 و 011 بيترت به

گراد اسهت درجه سانتی 1/04ارتفاعات  ك و در  4/01دشت  ك 

كيلهومتر  0/0114(.  مسهاحت آن 0934)بذرافشان و همکهاران، 

كيلومترمربهع  4/0111كيلومترمربع دشت و  1/0011 شام مربع 

. مساحت آبخهوان آبرفتهی محهدوده مطالعهاتی باشدیمارتفاعات 

ای هنامآبخههوان بههه 9كيلومترمربههع شههام   01/011دژگههان بهها 

 19/19، دژگهههان غربهههی )كيلومترمربهههع( 31/011لمزان )پهههدل

 كيلومترمربع( است.  10/001كيلومترمربع( و دژگان شرقی )

 از شهده خهارج ههایآ  كننهدهدريافت مطالعه مورد محدوده

 و بوده هرمزگان استان غر  در بستک -جناح مطالعاتی محدوده

. ريهزدمهی فهارس خلهيج به آن در شده  يتشک سطحی هایآ 

حوزه بها اسهتفاده  از یبه و خروج ورودی سطحی جريان محاسبه

-آ  سهتگاهيا یههاداده اسهاس بهر و 0 رابطه و انتقالی روش از

 یرودخانههه مهههران )در دوره آمههار یدژگههان و آمههار دبهه یسههنج

 .ديگرد انجام( 0911 -0931

  )0( 

 از روش زيههن حههوزهمحاسههبه دبههی روانهها  توليههدی  جهههت 

عملکهرد مشهابه  اسهاس بهر نيجاستجاستين استفاده شد. روش 

هها اسهتوار اسهت. در ايههن روش پهس از انجهام محاسههبات حوزه

 کي معلوم مشخصات و یآبده یآمار یهاداده اساس بر مربوطه

 روابهط طبق( حاضر قيتحق در بستک -جناح)حوضه  آبريز حوزه

 آيد.می)ضريب جاستين( برای حوزه بدست  Kضريب  ،4 و 9، 0
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: مسهاحت حهوزه برحسهب )كيلومترمربهع(، Aروابهط  نيا در

H(max) ر ارتفاع حوزه برحسهب )كيلهومتر(، : حداكث H(min) :

: آبهدهی سهالانه  Wحداق  ارتفاع حهوزه بهر حسهب )كيلهومتر(، 

: S: بارندگی سالانه بر حسب )سانتيمتر(، P )ميليون متر مکعب(، 

)درجهه  آبريهز حهوزه متوسهط دمهای: Tشيب متوسهط حهوزه و 

 (.0931 ،یمنيو ا ی)بهرام باشدیم( سانتيگراد

-داده اساس بر منطقهزمينی در آبخوان آبرفتی بيلان آ  زير

 یهاچاه يیستايا سطح نقشه و یماتولوژيدروكليه مشترک یها

 بهه توجهه بها. ديهگرد هيته 0931-0919 یدر سال آب یزومتريپ

و محاسبه  يیستايموجود مانند سطح ا یکيدروژئولوژيه یهاداده

 0931-0919 یدوره در ینهيرزميز آ برداشهت از منهابع  زانيم

 شهام  لانيب یپارامترها. شد انتخا  لانيب یبرا یزمان دوره نيا

منظهور بهرآورد بيلهان آ  . بهه باشهدیمه ههایخروج و هایورود

های ورودی و خروجهی زيرزمينی در آبخوان آبرفتی كليهه مؤلفهه

مهورد ارزيهابی  1بيلان طبق رابطه  سپس وآبخوان محاسبه شده 

 :گرفتقرار 

 

 

 هرمزگان استان در مطالعه مورد حوضه یمحدودهدر حوزه دژگان و  هاآنآبخو تيموقع .6 شکل
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رابطه نيدر ا كه
UIQهای زيرزمينی ورودی،  : جريآن

OUQ  :

،ی خروجیهای زيرزمينجريآن
PQ ،نفهوذ از بارنهدگی در دشهت :

RQ های سهطحی و سهيلا : نفوذ از جريآن، 
IQ   نفهوذ از آ :

 مصرفی آبياری،
SWQنفوذ از آ  مصرفی شر  و صنعت :،

EXQ 

ها، ها و قناتها، چشمهچاه: تخليه توسط 
DQ   زهکشهی از آ :

  ،زيرزمينی
ET

Q  تبخير از آ  زيرزمينی و :ΔV تغييهرات حجهم :

 .باشدیذخيره م

زيرزمينی در محدوده مطالعهاتی  پايش كيفی منابع آ  جهت

 یآمهار یحلقه چاه كه در طول دوره 91دژگان، آمار كيفيت آ  

 بودنهد، شهده ثبهت اطلاعهات یدارا یشركت آ  منطقه ا توسط

 از کيه ههر محاسهباتانجهام  از پهس. شهد انتخها   و یبررس

تراز و عمق، همهای هيدروژئولوژيکی همنقشه لان،يب یپارامترها

 اطلاعههات سههتميس افههزارنههرم درتغييههرات سههطح آ  زيرزمينههی 

 عمهقهای همنحنی. مديگرد هيته 9/01 ورژن( GIS) يیايجغراف

ههای مهاه سطح آ  زيرزمينی، براسهاس ميهانگين داده ترازهم و
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شهبکه پهايش آ  زيرزمينهی ايهن محهدوده  .ديگرد تهيهحداق  

 از لمزانپهدل آبخوان در ایدهحلقه چاه مشاه 3مطالعاتی با حفر 

 از غربی دژگان آبخوان در ایمشاهده چاه حلقه 4 و 0910 آذرماه

 شرقی دژگان آبخوان در ایمشاهده چاه حلقه 3 و 0919 ماه تير

 لهازم. است گرفته قرار پايش مورد و شده تنظيم 0919 ماه تير از

 ايهن در پمپهاژ آزمهون اطلاعهات نبهود دليه  به كه است ذكر به

. اسهت نداشهته وجود انتقال قابليتهم نقشه تهيه امکان محدوده

 914(، 0911-0913)سهال  یآ  منطقه ا بر اساس آمار سازمان

 دهنه چشمه در اين محدوده مطالعاتی وجود دارد. 1حلقه چاه و 

 

 جینتا

 یسهطح آ  جريان آ ، بيلان معادلات اصلی اجزای از يکی

 و ماهانه آبدهی شام  آ  جريان پارامترهای راستا، نيا در است،

 انجام منظوربه. گرفت قرار تحلي  و تجزيه و بررسی مورد سالانه

 و پايهه جريهان روانها ، ضهريب ز،يهآبر حوزه آ  لانيب مطالعات

 هایمحههدوده خروجههی و ورودی سههطحی آ  حجههم سههيلابی،

 بر. گرفت قرار استفاده مورد اوليه اطلاعات عنوانبه زين مطالعاتی

 محهدوده از یورود سهطحی جريهان مقهدار ،یانتقال روش اساس

 برابهر آن حجم و ثانيه در مترمکعب 14/0 بستک جناح مطالعاتی

 (. 0 جدول) است سال در مترمکعب ميليون 99/14

 

 بستک و دژگان به روش انتقالی-. محاسبه جريان سطحی خروجی از محدوده مطالعاتی جناح6جدول

 یمحدوده

 یمطالعات
 (لومترمربعيک)مساحت ستگاهيا

 بارش

 (متريليم)

 بر مترمکعب) ستگاهيا یدب

 (هيثان

 بر مترمکعب) حوزه یخروج یدب

 (هيثان

 14/0 19/0 1/091 1109 دژگان بستک-جناح

 31/0 19/0 - 0/0114 دژگان دژگان

 

 در بارنهدگی ميهزان كهه دههدیمه نشان حوزه بلندمدت آمار

مقهدار  و متهرميلی 1/001 و 0/013 ترتيهببهه ارتفاعات و دشت

مترمکعهب در ثانيهه و حجهم  31/0دبی جريان سطحی خروجی 

. بههر اسههاس باشههدیمهه ميليههون مترمکعههب 94/39سههالانه آن 

نحهوه ارزيهابی وضهعيت ” نامهه دستورالعم  ارائه شده در شهيوه

“ ههای مطالعهاتیجريان سطحی خروجی و ورودی بهه محهدوده

تغييرات جريان سطحی ورودی به محدوده و تغييهرات بهارش در 

( 0910 -0931سهاله ) 41( و 0910 -0931سهاله ) 01های دوره

ت دبهی خروجهی محهدوده بررسی و مشخص گرديد كهه تغييهرا

درصهد  -1/01درصد و تغييرات بارش در همين مهدت  -30/01

بوده است. بنابراين تعدي  مصارف در دبی خروجی اين محهدوده 

-ضرورتی ندارد و كاهش دبی بدلي  كاهش بارش و خشکسهالی

در  (K)مقدار ضهريب  ن،يهای اخير بوده است. طبق رابطه جاست

ميزان  و دهيگردمحاسبه  0031/1ك  محدوده مطالعاتی دژگان، 

دبی روانا  خروجی از محدوده دژگان بهرای دشهت و ارتفاعهات 

 ضهمن. آمهد بدستمترمکعب در ثانيه  111/1و  001/1ترتيب به

متهر  110/1 ،آنکه، دبی روانا  محدوده در مح  ايستگاه دژگان

مصرف آ  در محهدوده  زانيم. ك  ديگردمکعب در ثانيه برآورد 

ميهزان  ،ميليون مترمکعب در سهال 11/00ژگان برابر مطالعاتی د

بههرای  43/3ميليههون مترمکعههب ) 11/01مصههرف در دشههت 

ميهزان  وبرای صهنعت(  30/1برای آشاميدن و  94/1كشاورزی، 

بههرای  09/1ميليههون مترمکعههب ) 90/1مصههرف در ارتفاعههات 

. بها توجهه بهه ديهبرای صنعت( محاسهبه گرد 11/1كشاورزی و 

های موجهود در در چشهمه ECبالهابودن ميهزان كيفيت پهايين و 

ميليهون متهر مکعهب  13/1دشت و ارتفاعات پدل لمزان ميهزان 

در ارتفاعههات( و در ارتفاعههات دژگههان  10/1در دشههت و  11/1)

ميليهون متهر مکعهب در سهال آ  مهازاد  11/1شرقی به ميهزان 

 (. 0مصرفی وجود دارد )جدول 
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 يب رواناب محدوده مطالعاتی دژگان . مقدار رواناب سالانه و ضر2جدول 

 نام محدوده

حداقل 

ارتفاع 

(km) 

حداکثر 

ارتفاع 

(Km) 

مساحت 

(2Km) 

متوسط 

بارش 

سالانه 

(mm) 

 دما

(c) 

 بيش

 متوسط

 بيضر

يجاست

 ن

ارتفاع 

رواناب 

(cm) 

 یدب

رواناب 

(/s3m) 

حجم 

رواناب 

(3m) 

 بيضر

 رواناب

)درصد

) 
 41/9 140/03 109/1 119/1 0031/1 19130/1 9/01 1/031 01/0114 301/0 1 محدوده کل
 90/0 911/0 144/1 931/1  10414/1 41/01 31/011 41/941 111/1 001/1 لمزان پدل دشت
 10/0 410/1 109/1 410/1  11114/1 11/01 11/013 00/011 104/1 191/1 یغرب دژگان دشت
 01/0 990/0 140/1 941/1  10043/1 11/01 11/011 91/914 440/1 1 یشرق دژگان دشت
 91/0 191/1 101/1 031/1  10140/1 11/01 01/040 13/011 019/1 1 ايدر به مشرف دشت

 43/4 301/1 019/1 101/0 0031/1 11399/1 11/09 11/001 11/111 301/0 011/1 لمزان پدل ارتفاعات
 94/9 414/9 001/1 101/1 0031/1 11104/1 01/01 91/001 11/011 011/0 191/1 یغرب دژگان  ارتفاعات
 94/9 414/9 001/1 101/1 0031/1 11104/1 01/01 91/001 04/411 414/0 111/1 یشرق دژگان ارتفاعات

 به مشرف ارتفاعات

 ايدر
11 40/0 11/099 11/011 41/01 00010/1 0031/1 303/1 193/1 001/0 49/4 

 04/0 141/9 001/1 903/1 1 10141/1 11/01 01/013 13/0011 104/1 1 دشت کل
 11/9 334/01 111/1 311/1 0031/1 14111/1 11/04 001 40/0111 301/0 1 ارتفاعات کل

 

 آبنمود )هیدروگراف( معرف آبخوان آبرفتی

لمهزان، در محدوده مطالعاتی دژگان سه آبخوان شهام  پهدل

دژگان غربی و دژگهان شهرقی وجهود دارد. هيهدروگراف معهرف 

ارائهه  0دژگان غربی و شرقی در شهک   ،نپدل لمزا یهاآبخوآن

شده است. ميزان افهت سهطح آ  از ابتهدای تشهکي  شهبکه تها 

متهر )سهالانه  91/1لمزان در آبخوان پدل 0931شهريور ماه سال 

 11/1متر )افت سالانه  41/1آبخوان دژگان غربی  درمتر(،  19/1

د. آم بدستمتر(  11/1متر )سالانه  04/0دژگان شرقی  درمتر( و 

ههای با توجه به هيدروگراف معرف، تغييرات تهراز آ  در آبخوآن

روند كلی منحنی تراز  ،شبيه يکديگر دژگان غربی و شرقی تقريباً

ههای انجهام شهده به دلي  بارش یطعاآ  نزولی بوده ولی در مق

 (.0شود )شک  روند افزايشی هم ديده می

 بها ههمهرا یسهتابيا سطح یمنحن افت و زيخ نحوه یبررس با

در اواخهر  ههابارش وقوع از پس كه ديگرد مشخص بارش زانيم

پس از گذشهت  یستابيسطح ا فص  بهار،  يفص  زمستان و اوا

 بهه بهاَيتقر بههار فص  اواخر درماهه  9 باًيتقر یريتأخ دوره کي

 دوره کيه وقهوع  يهدلو سهپس بهه نموده صعود متر کي اندازه

 رونهد دچهار بعد، سال یفصل یهابارش شروع تا یطولان یخشک

 و شده تکرار ساله هر مرتباَ ک يس نيا. است بوده یجيتدر ینزول

 برداشهت و ههایخشکسهال وقهوع ازجمله متعدد  يدلبه تينها در

 است بوده یكاهش آبخوان سطح یكل روند آ ، مجاز حد از شيب

اسههتان  یامنطقههه آ  آمههار اسههاس بههر(. 9جههدول  و 0)شههک  

بهرداری و بهه تبعيهت آن ههای بههرهچاههرمزگان، افزايش حفر 

برداری در طی دوره آماری باعث گرديده كهه افزايش ميزان بهره

 130/0حلقه با تخليه ساليانه حدود 091از مرز حدود  هاتعداد چاه

حلقهه بها تخليهه  991به تعداد  0910ميليون متر مکعب در سال 

يابهد و   شيهازا 0910ميليون متر مکعب در سال  091/9ساليانه 

در پايهان  وهای بعدی همچنان ادامه داشته اين روند نيز در سال

ميليهون  093/1حلقه بها تخليهه  411به  هاتعداد چاه 0911سال 

 است. دهيرسمترمکعب 
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a 

 
b 

 
c 

 یج: آبرفت دژگان شرق یلمزان  : آبرفت دژگان غربتی پدلآبنمود )هيدروگراف( معرف الا: آبخوان آبرف .2شکل 
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 ههادشهت ريسها دتريشهد اريرابطه كاهش سالانه بسه نيدر ا

دشهت  درسهطح آ   یمتهر 49/0است، كاهش  دهيگزارش گرد

 ساوه دشت یمتر 41/0(، 0913 ،يیدامغان استان سمنان )قوشه

 نيجهو دشهت یمتريسهانت 011(، 0931 همکهاران، و یمي)ابراه

 یمتريسانت 11(، 0930 همکاران، و)رهنما  یرضوخراسان استان

 یمتريسانت 11(، 0930 دشت،یشاه و نژاد)عباس رجانيس دشت

تها  41(، 0939استان فارس )خواجهه و همکهاران،  شانيدشت پر

 ،یو جعفهر رافکنيدر دشت بهاباد اسهتان يهزد )شه متريسانت 11

و  ی)اكرامهه دكههانار و زديهه یهههادشههت یمتريسههانت 11(، 0930

 و یمههي)ابراه اراک دشههت متريسههانت 41( و 0931همکههاران، 

 .باشدیم جينتا نيا ازجمله( 0931 همکاران،

  

 0910 -0931 یزمان دورهمختلا  یهاماه یط یو دژگان شرق یدژگان غرب لمزان،پدل هایآنآبخو ینيرزميآ  ز ارتفاع راتييتغ. 0 جدول

 اسفند بهمن ید آذر آبان مهر وريشهر مرداد ريت دادخر بهشتيارد نيفرورد سال دشت
 نيانگيم

 سالانه

-پدل

 لمزان
0910 11/041 11/041 11/041 14/041 10/041 10/041 14/041 11/041 19/041 11/041 13/041 10/041 11/041 

-پدل

 لمزان
0931 14/041 10/041 01/041 01/041 03/041 01/041 01/041 01/041 01/041 00/041 13/041 01/041 30/041 

 دژگان
 یغرب

0919 01/31 03/31 03/31 01/31 00/31 03/31 04/31 01/31 11/31 01/31 11/31 00/31 01/31 

 دژگان
 یغرب

0931 13/34 11/34 03/34 03/34 91/34 01/34 90/34 10/39 11/39 11/39 11/39 11/39 11/34 

 دژگان
 یشرق

0919 41/00 41/00 43/00 41/00 41/00 91/00 04/00 04/00 10/00 11/00 90/00 41/00 99/00 

 دژگان
 یشرق

0931 11/1 19/1 04/01 04/01 01/01 03/01 01/3 04/3 04/3 01/3 01/3 11/3 91/3 

 

 ینیرزمیز آب سطح عمقهم نقشه

جهت شمال بهه جنهو   دربطور كلی در آبخوان پدل لمزان 

ن، منطقههه شههرقی آبخههوادر جنو  و افتهههيسههطح آ  كههاهش 

كيلومتر مربع  10/09مساحت  بهمتر  1تبخيری با ارتفاع كمتر از 

محهدوده سهطح آ   یغربهالبتهه در جنهو  ،اسهت افتهيتشکي  

افزايش يافته است. در اين آبخوان عمق سطح ايستابی از حداق  

متر در شرق آبخوان  11/91شرقی تا حداكثر متر در جنو  44/4

 1و  01، 01عمهق ههای همان منحنیكند. در اين آبخوتغيير می

چاه  4غربی با توجه به است. در آبخوان دژگان شده ترسيممتری 

ای كه فقط در نواحی مركزی و شمالی قهرار دارد عمهق مشاهده

سطح ايستابی مورد بررسی قرار گرفته است. در اين دشت مقهدار 

متهر در  41/00تا حهداكثر  04/1عمق سطح ايستابی بين حداق  

ههای نمايد. با توجه به فقهدان تعهداد چاهگون تغيير میبيشه چاه

های مركزی و جنوبی امکان بررسهی دقيهق ای در بخشمشاهده

ههای ديگهر وجهود نهدارد. در ايهن تغييرات سهطح آ  در بخش

اسهت. در  ترسهيممتری قابه   01عمق هم منحنی فقطآبخوان 

سهمت شرقی عمق سهطح ايسهتابی از جنهو  بهه آبخوان دژگان

متر افزايش  91متر به بيش از  00افزايش يافته و از حدود  شمال

 31/00يابد. كمترين مقدار عمق سطح ايستابی در اين دشهت می

متر بوده و مربوط به چاه جنو  گنايی واقع در جنو  آبخهوان و 

متر در چاه شمال كنخ در شهمال آبخهوان اسهت.  14/91حداكثر 

ی در نواحی جنهو  و شهمال متر 01و  01عمق های هممنحنی
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 (.9شده است )شک   رسماين آبخوان 

   

 
  دژگان حوضه ینيرزميز آ  سطح عمق هم یهایمنحن .0 شکل

 (باشدیمطالعه م 1مورد هایآنآبخو معرف یآب گونيپل و یمشاهدات یهاچاه دهنده)نقاط قرمز نشان

 

 ینیرزمیز آب سطح ترازهم نقشه

 4تها  0تراز در آبخوان پدل لمزان با فواصه  همهای نیمنح

انهد. در متر گسترش يافته 091تا حداق   010متری بين حداكثر 

غربی آبخوان تراز آ  بيشترين مقهدار و در جنهو  مناطق شمال

غربی شهمال شمال،كمترين است. جهت جريان آ  زيرزمينی از 

جبههه  سههشرقی به سمت مركز و جنو  دشهت اسهت. و شمال

 يهک و آبخهوانشهرقی  شهمالغربی و در نواحی شهمال ورودی

هها شده است. فاصهله منحنی ترسيم آن جنو  در خروجی جبهه

ای حلقه چاه مشهاهده 4در آبخوان دژگان غربی كه با استفاده از 

 31و  001ها نيز متر بوده و حداكثر و حداق  آن 01اند رسم شده

در اين آبخوان از شمال به  ينیزيرزم متر است. جهت جريان آ 

شده است.  رسمدر شمال آبخوان  ورودیجنو  است. يک جبهه 

متر بها  4 و 0، 0 ترازها با فاصله منحنی شرقیدر آبخوان دژگان 

ای تهيه شهده اسهت. تهراز آ  در حلقه چاه مشاهده 3استفاده از 

غر  نمايد. حداكثر تراز در متر تغيير می 1تا  01اين آبخوان بين 

در  ورودیجبههه  سهشرقی آبخوان است. و حداق  آن در جنو 

 جنو  در خروجی جبهه يک و آبخوان غر غربی و نواحی شمال

 (.4شده است )شک   ترسيم آن شرقی
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  دژگان حوضه آ  سطح ترازهای هممنحنی .4 شکل

 (باشدیم مطالعه مورد هایآنآبخو معرف یبآ گونيپل و یمشاهدات یهاچاه دهنده)نقاط قرمز نشان

 

 ینیرزمیز آب سطح اختلاف نقشه

سهطح آ  زيرزمينهی در آبخهوان پهدل  اختلهافهای منحنی

دهنهد افزايش افت را از جنو  به شمال آبخوان نشان می ،لمزان

-19 آبی هایسال ماه شهريور به مربوط آ  سطح ارقام اختلاف)

ين ميزان افت ايهن آبخهوان بهه . كمتر(است 0913-31 و 0910

متر در  11/0متر در جنو  و بيشترين افت به ميزان  14/1ميزان 

متر قاب  رسم باشد.  0و  1/1شمال سبب شده تا دو منحنی افت 

طی دوره آماری در آبخهوان دژگهان  ینيرزميزاختلاف سطح آ  

متهری در  13/1متری در غر  تا افهت  11/1غربی از بالاآمدگی 

های تغييرات آن با منحنی بنابراين، ،كندمی نوسانوان شرق آبخ

 ،دژگان شرقی متر نشان داده شده است. در آبخوان -1/1و  1/1

بهه سهمت  غهر افت سهطح آ  در دوره آمهاری را از  هامنحنی

د. افت سطح آ  در ايهن آبخهوان بها ندهآبخوان نشان می رقش

است. بيشترين متر نشان داده شده  -9و  -0، -1/1های منحنی

شهرق  بهه مربهوطمتهر  13/4افت سطح آ  زيرزمينی به ميزان 

جنو   به مربوطمتر  41/1افت به ميزان  زانيمدژگان و كمترين 

 (. 1)شک   باشدیمآبخوان 
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 دژگان حوضه ینيرزميزهای اختلاف سطح آ  منحنی .9 شکل

 (باشدیم مطالعه مورد هایآنآبخو معرف یآب گونيپل و یمشاهدات یهاچاه دهنده)نقاط قرمز نشان

 

 تجزیه و تحلیل كیفیت شیمیایی آب

 49130ايسههتگاه دژگههان بهها ميههانگين هههدايت الکتريکههی 

متر دارای كيفيت مناسبی نيست. رودخانه ميکروزيمنس بر سانتی

ريهزد. مهران پس از گذشتن از دشت دژگان شرقی بهه دريها می

 13131دايت الکتريکههی در ايههن ايسههتگاه حههداكثر مقههدار ههه

متر اسهت. ايهن پهارامتر در درجهه اول ميکروزيمنس بهر سهانتی

كه آ  در آن  داردای شناسی منطقهبستگی به خصوصيات زمين

سهازند  تهأثيراز  یباشد. بالا بودن هدايت الکتريکی ناشجاری می

در چنهدين منطقهه در  ینمکه یهرمز است كه بصورت گنبهدها

ها گنبدهای نمکهی ترين آنوسيع رخنمون دارد كه بزرگمقياس 

هيرو و زندان در مركز محدوده مطالعاتی است. اين رسهوبات بها 

های دشهت كيلومتر مربع در ميان آبرفت 14/13وسعتی در حدود 

كيلهومتر مربهع در  13/000دژگان و تاقديس باويون و مسهاحت 

زدگهی بيرون كوه و هرنگهای بونهدشت پدل لمزان در تاقديس

ههای زيرزمينهی و آ  دارد كه موجب افهزايش شهديد املهاح آ 

 (. 1است )شک   دهيگردرودخانه مهران 

حلقهه چهاه  91در محدوده مطالعهاتی دژگهان، آمهار كيفيهت 

 0931انتخابی در آبخوان آبرفتی بر اساس اطلاعات كيفهی سهال 

ه اين محدوده به pHبررسی شد. حداق ، حداكثر و متوسط مقدار 

است. حهداق  املهاح محلهول در آ   11/1و  94/1، 91/1 بيترت

(TDS )0191  (. 1گرم در ليتر است )شک  ميلی 3111و حداكثر 
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 دژگان یمنابع آ  محدوده مطالعات یکيالکتر تيهدا .1شکل 

 

دهد كه تيهپ و رخسهاره ميانگين متغيرهای كيفی نشان می

محدوده مطالعهاتی كلهروره كلسهيک اسهت. شيميايی غالب اين 

گرم ميلی 1199ميانگين شوری برحسب باقيمانده خشک برابر با 

ميکهروزيمنس بهر  1311در ليتر و ميانگين هدايت الکتريکی آن 

ها الکتريکهی نمونههمتر است. بها توجهه بهه ارقهام ههدايتسانتی

 01111و  011ههههای همسهههان ههههدايت الکتريکهههی منحنی

در ايههن محههدوده  ،متر ترسههيم گرديههدر سههانتیميکههروزيمنس بهه

ميکهروزيمنس بهر  141الکتريکی بهين حهداق  مطالعاتی هدايت

ميکهروزيمنس بهر  01191متر در حوالی كهتک تا حداكثر سانتی

ههای نمايهد. منحنیمهارام تغييهر می-متر در آبخوان فهينسانتی

مهارام  -همسان هدايت الکتريکی در شمال و شرق دشت فهين 

الکتريکی   بوده و به تدريج در راستای جنو  مقدار هدايتحداق

ها در شهمال و شهرق دشهت زيهاد يابد )شيب منحنیافزايش می

هها بوده و در راستای جنو  از يکديگر فاصله گرفته و شهيب آن

 (.1 شک يابد( )كاهش می

 

 آبخوان آبرفتی تفسیر نمودار كیفی )كموگراف(

برداری نوبهت نمونهه 01طول لمزان در در آبخوان دشت پدل

ميکهروزيمنس  1391الکتريکی آبخوان از حداكثر متوسط هدايت

ميکهروزيمنس بهر  1114حهداق   تا 0911متر در بهار  بر سانتی

 (. 1تغيير نموده است )شک   0910متر در پاييز سانتی

ی كاهشی منحنی كمهوگراف آ  زيرزمينهی روند كلّ وجود با
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ه قاب  مشهاهده اسهت. دوره اول كهه چند دور ،دشت پدل لمزان

برداری آغهاز نوبهت نمونهه 0الکتريکهی در پس از افزايش هدايت

ادامهه  0910آغهاز و تها پهاييز  0911گردد، اين دوره از بههار می

تهوان يابد. كاهش مقدار هدايت الکتريکی در ايهن دوره را میمی

وره ملاحظه در ايهن دوره مهرتبط دانسهت. دهای قاب به بارندگی

ادامهه دارد، بها وجهود  0913آغاز و تا بهار  0910دوم كه از بهار 

برداری مقههدار هههای نمونهههنوسههانات مههوردی در بعضههی از نوبت

مانده است. در اين دوره نيز بها هدايت الکتريکی تقريباً ثابت باقی

زيرزمينهی  دقت در نمودار، تأثير ميهزان بارنهدگی در كيفيهت آ 

ب  تشهخيص اسهت. دوره سهوم از بههار صورت نامحسوسی قابه

كهه بها نوسهاناتی ادامه دارد و بها وجهود اين 0931تا پاييز  0913

همراه است، روند كلی در اين دوره افزايشهی اسهت. در آبخهوان 

برداری، متوسط هدايت الکتريکی نوبت نمونه 03دشت دژگان در 

متر در بههار ميکهروزيمنس بهر سهانتی 1401آبخوان از حهداق  

متر در پهاييز ميکهروزيمنس بهر سهانتی 01404تا حداكثر  0911

 (.1است )شک   افتهي شيافزا 0911

با بررسی كموگراف دشت دژگان، تغييرات هدايت الکتريکهی 

دوره تقسهيم كهرد. دوره اول از  4تهوان بهه در اين دشهت را می

ادامهه دارد و رونهد كلهی  0911آغاز و تا تابستان  0910زمستان 

تها  0911ی اسهت. دوره دوم فاصهله زمهانی بههار منحنی كاهش

شود. در اين دوره مقهدار شهوری بهه را شام  می 0919زمستان 

طور كلی روند افزايشی شديدی داشته اسهت. در دوره سهوم كهه 

و پهاييز  0914نوبهت كهاهش در مقهدار شهوری )بههار  0پس از 

گردد، باز هم منحنی روند افزايشی يافتهه اسهت. ( آغاز می0914

در نظر گرفهت.  0911تا پاييز  0914توان از پاييز اين دوره را می

را  0931تها پهاييز  0911در دوره چهارم كه فاصله زمهانی پهاييز 

شهود، بها وجههود نوسهانات مهوردی در مقهدار هههدايت شهام  می

چنهين تهأثير الکتريکی رونهد كلهی منحنهی كاهشهی اسهت. هم

های ی در قسهمتتر آ  زيرزمينهها در كيفيهت مطلهو بارندگی

 (.1اوليه منحنی كاملاً مشهود است )شک  

 های آب زیرزمینی آبخوان آبرفتینانوس وبیلان 

نشان داد مجموع ك  تغذيه اين سهه آبخهوان آبرفتهی  جينتا

هها و حجم افت مخزن آبخوآن 00/49ميزان ك  تخليه  ،01/40

 تغييهرات یريهگاندازه. تميليون متر مکعب در سال اس 10/0 زين

تا شهريور مهاه  0910  در آبخوان پدل لمزان از آذر ماه آسطح 

در اين دوره سطح آ  زيرزمينی سالانه  دهدیم نشان 0931سال 

 یههاتغييرات در آبخوآن یريگاندازهاست.  داشتهمتر افت  01/1

كه افت سهالانه  داد نشان 0919از تير ماه  یدژگان غربی و شرق

 متهر 01/1 ونهاچيز  بيترتبه ان،آبخو دو نياسطح آ  زيرزمينی 

. بر اساس محاسبات انجام شده، ميزان تغييرات ذخيره است بوده

های پدل لمزان و دژگان شرقی با در نظر گرفتن ضريب آبخوآن

درصد در دوره ياد شده )منتهی بهه شههريور مهاه سهال  0ذخيره 

ميليون متهر مکعهب در سهال  -11/1و  -94/1( به ترتيب 0931

نين به دلي  افهت نهاچيز در آبخهوان دژگهان غربهی، است. همچ

تغييرات ذخيره اين آبخوان متعادل در نظر گرفته شده اسهت. بهر 

 مسهتلزم ینهيرزميز یههااز منهابع آ  نههياستفاده به اساس نيا

 حيصهح تيريمهد و بهوده یبرداربهره بر حيصح تيريمد اعمال

 نطقههم ههر آ  منهابع ستميس بر یاصول و یعلم احاطه مستلزم

های سطح آ  زيرزمينهی طهی دوره منتههی بهه نا. نوسباشدیم

پهدل لمهزان، دژگهان  یههادر آبخوآن 0931شهريور مهاه سهال 

و   -04/0،  -91/1بهه ميهزان   بيهترتبه یشرقی و دژگان غرب

ههای . ميزان تغييرات ذخيره آبخوآنديگرد محاسبهمتر  – 41/1

در نظهر گهرفتن  پدل لمزان و دژگان شرقی و دژگهان غربهی بها

-11/1درصد در دوره ياد شده به ترتيب  0و  0 ،0ضريب ذخيره 

)شک   آمد دستبهميليون متر مکعب در سال  -14/1و  -13/1 ،

دشهت  یمتر مکعبه ونيليم 0/00 شتريب مراتببه یهای(. كسر1

 9( و 0934 همکهاران، و استان همدان )پورمحمهدی سركانيتو

( 0933 همکاران، و یمحتشم) رجنديب آبخوان یمکعب متر ونيليم

 كشهور یههادشهت ريسا تریبحران نسبتبه تيوضع دهندهنشان

 .باشدیم قيتحق نيا مطالعه مورد حوزه به نسبت
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a   
 

 b 
 نمودار كيفی )كموگراف( الا: آبخوان دشت پدل لمزان،  : آبخوان دشت دژگان  .7شکل 

 
 



 037      آن بر رگذاریثأو عوامل ت ینیرزمیمنابع آب ز یفیک و کمّی یابیارز سالاری و همکاران،

   
a 

  
B 

دژگان دشت:   لمزان، پدل: الا ینيرزميز آ  سطح راتييتغ نيانگيم. 8 شکل  

 

 یريگجهينت

پهدل لمهزان،  یهادشهت ،حوزه معرف دروگرافيبر اساس ه

 13،  - 11/1مخهزن  یكسهر بها بيترتدژگان شرقی و غربی به

 -19/1متر مکعب و افت سالانه سطح آّ   ونيليم -14/1و  -1/

 یههادشهت یتمهام در بهاَيتقر. انهدمواجه متر -11/1،  -11/1، 

 ريمقهاد هرچنهد شده گزارش ینيرزميز یهاآ  سطح افت ران،يا

و كهم  متوسهط گريد یو در برخ اديز هادشت یبرخ در افت، نيا

و  یدهکهردیخسهرو ؛0931 همکهاران، و فهریبوده است )زنهد

 ه،يهرویبه برداشهت ازجملهه یمختلفه عوامه (. 0931همکاران، 

 عنوانبه مختلا قاتيتحق در مياقل رييتغ و ديشد یهایخشکسال

 اندشده یمعرف ینيرزميز آ  سطح افت بر موثر عوام  نيمهمتر

 ؛0934: كلاهههدوزان و همکههاران، 0931و همکههاران،  اسههدزاده)

 (.0931 همکاران، و گرنوحه

متوسهط  داد نشهان زيهنآبخهوان دشهت دژگهان  یفيك جينتا

متر در ميکروزيمنس بر سانتی 1401آبخوان از  هدايت الکتريکی

 0911 سالمتر در ميکروزيمنس بر سانتی 01404تا  0911سال 

بههر  منسيکههروزيم 991سههالانه  یبعبههارت ،اسههت افتهههي شيافههزا

اسهت.  دهيهافهزوده گرد آبخوان ینيرزميآ  ز یبر شور متريسانت

 ريتوسهط سها ريهاخ انيسهال یط ینيرزميمنابع آ  ز تيفيك افت

؛ 0911است )وفهاخواه و همکهاران،  دهيگزارش گرد زين نيمحقق

 یكههاربر راتييههتغ ،یخشکسههال(. 0111 ،0یارمسههب و یالشههورباگ

 درعوام  مهوثر  ازجمله یو صنعت یكشاورز یهاتيو فعال یاراض

 همکهاران، و اسهدزاده) انهدشهده شهناخته یمنابع آب تيفيافت ك
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 .  (0934 همکاران، و یروحان ؛0931

منهابع  کپارچهي تيريمداست كه  نيا قيتحق نيا یلك جهينت

 باعهثگرفتهه  صورت یامنطقه یهایزيربرنامه و اقداماتآ  و 

از  یريجلوگ جهت اما دهيگرد منطقه یآب لانيب ینسبتعادل  حفر

 یسهتيبا حهوزه یبالها یشهور با یآب منابع تيفيك شتريبب كاهش

 .بماند یباق ثابت همچنان دشت از یبرداربهره تيممنوع
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011  . 

. 0931م.  ،.، اختصهادح ،نهژادی.، ملکها. ذ ،یفي.، شرم ،یاكرام

 دشت ینيرزميز آ  منابع یكمّ و یفيك راتييروند تغ یبررس

(: 9) 01. بهداشهت طلهوع. 0913-11 دههه در اردكهان -زدي

10-30 

. كيفيت شيميايی آ  در شبکه توزيع در كرج 0914اميری، س.، 

 .43-14: 10بزرگ، مجله آ  و محيط زيست، 

ن.  ،یعبهادتح. و  ،یوسهفيم. د.،  راد،یابيافراس ،.ح. م ،یبوچان

                                                                                           
0 - Elshorbagy and Ormsbee 

. تأثير منابع آ  در توسعه پايدار نواحی روستايی بخش 0931

 -09(: 0) 4. یدرولوژيهززوماهروی شهرستان اليگودرز. اكوه

01. 

 رونهد مطالعهه. 0934. ا سهاز،یحله و .ع بهراه،چشم ،.ا بذرافشان،

 اسههتان یمههياقل هههاینمونههه در تشههتک از ريههتبخ راتييههتغ

 برداریهبهر و حفاظت هينشر. یعلم كوتاه گزارش. هرمزگان

 .011-010(: 0) 4 ،یعيطب منابع از

در  یچند مدل تجربه یابي. ارز0931س.  ،یمني. و اش ،یبهرام  

 در حصهارک حوضهه: یدمهور مطالعه) انهيبرآورد روانا  سال

(: 0) 14. یطيمح یزير برنامه و ايجغراف(. تهران غر  شمال

11-14. 

. ع ،یبهوانمسهاحه.،  ،ی. ت.، جعفرم ،یس.، دستوران ،یپورمحمد

 یبررس. 0931. ح. م ان،يميرح و. ف ،یباقر.، م ،یگودرز.، ر

 آ  لهانيب بر یکيدروژئولوژيه و یهواشناس یخشکسال اثرات

(: 0) 3. زيآبخ تيريمد و یمهندس. سركانيتو دشت ینيرزميز

41- 11  . 

آ ، انتشارات دانشهگاه  تيفي. اصول كنترل ك0914بوت، ت. یت

 د.  409 ز،يتبر

 استخراج رابطه یابي. ارز0931. ی ،یس. ج. و نادم كامجو،یليجل

 قههاتي. تحقرانيهها در يیروسههتا فقههر و ینههيرزميز آ  منههابع

 .111 -101(: 9) 14. یاقتصاد

 ارزيههابی. 0931.   ،یعقههوبي و. ع ،یمحمههد.، ز ،یزادیدريههح

زيرزمينی دشت مهران و عوامه  تاثيرگهذار  هایآ  وضعيت

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=157116
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 .11 -13(: 0) 9. یدروژئولوژيبركميت اين منابع. مجله ه

 ،یبروجنهیصهمد.، ر ،یآبادنجایرعباسيم.، ا ،یدهکردیخسرو

 ینههيبشيپهه و یابيهه. ارز0931ا. ر.  ،یدسههتگردیقاسهم وح.، 

و  GRI شهاخص از اسهتفاده با ینيرزميآ  ز یهایخشکسال

: یمهورد)مطالعه  سوم تا اول مرتبه ماركا رهيزنج یهامدل

 01حفاظهت آ  و خهاک.  یهاپژوهش مجله(. بروجن دشت

(0 :)001- 091. 

. 0939. ی پهور، ياسهماع و. حم.، بذرافشان، ا.، وقارفرد،  خواجه،

. شهانيپر دشهت در ینيرزميزمنابع آ   یفيو ك یكمّ یبررس

 . 31 -10(: 4) 01. فضا شيآما و یزيربرنامه

. 0931م.  ،یم. و خسروشهاه ،یمهيا.، نع ،یجهانيس.، ف فر،یزند

 ،ینهيرزميز آ  یخشکسهال شهاخص یمکان و یزمان راتييتغ

. مجلههه یجراحهه -زهههره زيههآبر حههوزه: یمههورد مطالعههه

 .091 -011(: 0) 4. یدروژئولوژيه

 آ  سهطح راتييهتغ ینهيبشيپه. 0919. م ،یسهده و. ا ،یرحمان

 یههایسهر مهدل از اسهتفاده با همدان بهار دشت ینيرزميز

 . 43 -40(: 9) 01. مجله آ  و فاضلا . یزمان

 راتييهتغ یابي. ارز0939ر.  پور،یديام و. ر. ح ،یمراد.، م ،یرحمت

در دشهت كرمانشهاه.  ینهيرزميسهطح آ  ز یزمهانو  یمکان

 -0(: 01) 1و آ .  یاريهآب یمهندس یپژوهش یفصلنامه علم

01. 

 یابيه. ارز0934ا.  ،یآبهادفتح وم.  ،یا.، كاشان ،ی.، زكح ،یروحان

در رودخانهه  یآ  سهطح يیايميشه تيفيك راتييتغ یداريپا

 .041-003(: 0) 0. یدرولوژيگرگانرود. اكوه

. ا سهبزوار،یدادرسه و. م روشهن،نژادبيحب.، م قنبرپور،.، ه ما،رهن

 مجلههه. ینههيرزميز آ  منبههع یفههيك و یكمّهه یابيههارز. 0930

 . 41 -90: 9. یشهر یزيربرنامه و ايجغراف

در  یتوان منابع آ  زراعه  ي. تحل0939ح.  ،یمنؤ. و. و م،یاحير

تصاد . فصلنامه اقاندشتيو م نيشهرستان بوئ يیروستا ینواح

 .010 -019(: 9) 4. يیفضا و توسعه روستا

م.  ،یس.، خسروشهاه اص ،نسبیلطف.، م ،یميرح.، ز فر،یديسع

 آ  منهابع بهر مهوثر عوامه  يیشناسا. 0931م. ر.  ،یزدانيو 

 حوضهه در آن راتييهتغ و تهراز سهطح ینيبشيپ و ینيرزميز

 و مرتهع قاتيتحق یپژوهش یعلم فصلنامه. انيجازمور زيآبخ

 .  011 -049(: 0) 01. رانيا ابانيب

ح. ر.  ،یگراغهانیديسعر. و  ،یع.، قضاو ،یم.، ول ساردو،یمانيسل

 آ  يیايميشه تيهفيك یپارامترهها یابيرونهد و زي. آنال0930

و  یاريه(. مجله آبآباد خرم ريانجرودخانه چم ی)مطالعه مورد

 .011 -31(: 4) 9. رانيآ  ا

رزيابی بيلان هيهدروژئولوژيکی . ا0930ه. ،جعفری وم.  ،شيرافکن

. هشهتمين 11-41.های آبخوان بهاباد در استان يزد. صفحه

شناسههی مهندسههی و محههيط زيسههت ايههران، همههايش زمههين

 دانشگاه فردوسی مشهد.

 رونههد یبررسهه. 0934. ح ،يیرضهها و. ج بهمههنش،.، ر ،یصههمد

(. هيهاروم دشهت: یمهورد)مطالعه  ینيرزميز آ  تراز راتييتغ

 . 14 -11(: 4) 00. خاک و آ  حفاظت یهاشپژوه هينشر

 یريپهذ بيآسه ی. بررس0930ع. ر.  دشت،یشاه و. ا نژاد،عباس

 آ  سهفره از هيهرو یبه برداشهت بهه توجه با رجانيس دشت

 – یشهههر شيو آمهها ايههجغراف فصههلنامه. منطقههه ینههيرزميز

 .  31 -11(: 1) 9. یامنطقه

نی دشهت دامغهان. . محاسبه بيلان آ  زيرزمي0913م.  ،يیوشهق

 ههای. نخسهتين كنفهرانس پهژوهش010-31.ههای صفحه

 كاربردی منابع آ  ايران، موسسه تحقيقات آ  ايران، تهران.

ا.  ،یر.، اسد ،یآبادنجایرعباسيم.، ی پژوه،نيد.، ع كلاهدوزان،

 بهر رود نهدهيزا شهدن خشهک تهأثير. 0934د.  ،یدربند و

. ريهاخ دهه دو در آباد نجا دشت ینيرزميز آ  تراز راتييتغ

 .39 -10(: 0) 41. رانيآ  و خاک ا قاتيتحق مجله

. ا اكبرپهور، .،ر. غ ان،يهزيعز .آ.،س منفرد، یهاشم .،ع ،یمحتشم

 عهددی روش كمهک به ینيرزميز آ  لانيب محاسبه. 0933

MLPG و اریيآب هينشر. رجنديب ادآز آبخوان موردی مطالعه 

https://hydro.tabrizu.ac.ir/article_9219.html
https://hydro.tabrizu.ac.ir/article_9219.html
https://ijswr.ut.ac.ir/article_54298.html
https://ijswr.ut.ac.ir/article_54298.html


 1011، بهار 1، شماره 8جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی،      041

 .  0411-0414 (:4) 04 ران،يا یزهکش

 ،یپنهاه وم. ر.  دون،يم.، ا درزاده،ين.، ح زاده،يیقشقا.، ا گر،نوحه

 یسطح آ  منابع بر آن تأثير و یخشکسال یابيارز. 0931م. 

(. نها يم رودخانهه زيهآبخ حوزه :یمورد)مطالعه  ینيرزميز و

 .49 -01: 01. نيزم دانش یهاپژوهش مجله

. تبهدي  0930م ع.  ،پوراقهدمحسهن وز.  ،ج.،  نجيهب ،نيکبخت

های آبياری سنتی به تحت فشار بر افزايش ذخيهره و سيستم
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Abstract 

Continuous monitoring of quantity and quality of groundwater resources is essential due to  excessive 

dependence of employment, production and sustainable development on these resources. The present 

study is conducted with the aim of quantitative and qualitative study of groundwater resources in the 

villages in the central part of Bandar Lengeh city. After quantitatively estimating the groundwater 

balance, taking into account all components of aquifer inlet and outlet, level hydrogeological maps and 

groundwater level changes based on  average lunar data  in the GIS (version 10.3) software package. By 

quantitative and qualitative monitoring of groundwater resources in the study area, using water quality 

statistics of 35 wells that were registered by the Regional Water Company during the statistical period 

of 2003-2018, groundwater curves were drawn and plotted. The results showed that groundwater 

balance of Pedlmezan, west Dezhgan and east Dezhgan aquifers were 5.94, 0.64 and 3.24 million cubic 

meters per year, respectively. Moreover, the amount of allowable withdrawal from the mentioned 

aquifers were 5.60, 0.64 and 0.64 million cubic meters per year, respectively. Annual drop of -0.03, -

0.08 and -0.07 meters of water level of Pedlmezan, west Dezhgan and east Dezhgan indicates the 

favorable conditions of aquifer water balance. The qualitative results of the basin showed that the 

average electrical conductivity of Pedlmezan aquifer has decreased from 6935 
𝜇𝑠

𝑐𝑚⁄  in 2007 to 5654 
𝜇𝑠

𝑐𝑚⁄  in 2003. In Dezhgan plain aquifer, it was found that the average electrical conductivity of the 

aquifer has increased from 7410 
𝜇𝑠

𝑐𝑚⁄  in 1998 to 10424 
𝜇𝑠

𝑐𝑚⁄  in 2007. Decreasing the amount of 

electrical conductivity in Pedlmezan aquifer and increasing it in Dezhgan basin are directly related to 

fluctuations in rainfall in the relevant basins in this period. The general result of this research study is 

that integrated management of water resources and the measures and planning of the regions have 

maintained the relative balance of water in the region. However, ban on further exploitation of the water 

resources of the basin should continue in order to prevent reduction of quality of water resources with 

high salinity of the basin. 

Keywords: Aquifer, Drop, Balance, Salinity. 
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